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  چکیده
هـاي   رشـته  کمبود مواد آموزشی براي دانشجویان و مدرسان هنر، از جمله مشکالت اصـلی          

متـوالی کـه هـدف آن       اي تحقیقی است حاصل سه پـژوهش          نوشتار حاضر مقاله  . هنر است 
و ) شانزده رشـته (هاي هنر  درسی رشته بررسی وضعیت موجود سرفصلها و کتب       مشاهده و   

روش . بـه وضـع مطلـوب یـا قابـل قبـول اسـت        نیز جستجوي راهکارها و چگونگی دستیابی   
اسـت و از  ) میـدانی (اي  نامـه  اي و پرسـش    اي، رایانـه    کتابخانـه  هاي تحقیـق،      گردآوري داده 

پـژوهش  . ها استفاده شده است گیري از داده ي نتیجهتطبیقی و تحلیلی برا   هاي آماري،     شیوه
 هـاي  در پایان پـروژه اول، سرفـصلها و شـرح درسـهاي رشـته             .  مرحله صورت گرفت   9 طی

موجود و  هنري در پنجاه دانشگاه جهان استخراج گردید و در پروژه دوم، براي سرفصلهاي       
 نام بـه عنـوان محقـق،    493   هزار عنوان براي ترجمه، تألیف و پژوهش و      2مورد نیاز حدود    

 900هـاي پـروژه اول، حـداقل     داده در ایـن پـروژه بـا تحلیـل    . مؤلف و مترجم به دست آمد   
جهت رفـع نیازهـاي   . تشخیص داده شد)  سرفصل230(عنوانِ مورد نیاز براي کلیۀ سرفصلها   

 نـام بـه عنـوان    370تألیف و پژوهش، و بـیش از      عنوان ترجمه،    1740مذکور، در مجموع،    
ریـزي و منـابع    با آنکه نقایص جدي در نظام برنامـه . حقق، مؤلف و مترجم مشخص گردید م

شود، این پژوهش ضمن واکاوي عینی ایـن معـضل    هاي هنر بدیهی تلقی می    درسی در رشته  
توانند قدم بزرگـی در   ریزان آموزشی به کمک آنها می دهد که برنامه هایی به دست می   داده

  .س و منابع درسی بردارندراه تکمیل و بازنگري درو
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  ها واژه  کلید
هاي هنر، نیاز سنجی، مواد آموزشی، کتب درسی، سرفصلهاي درسی، تألیف، ترجمـه         رشته

  .و پژوهش
  

  1مقدمه و بیان مسئله
 و حتی به عنوان موضوع تحقیق، اصطالح یـا   اي   آموزشی یا حرفه   اي  هدر جایگاه شاخ  » هنر«

چیـزي   بـر  این چالش و جنجال  اساس    و جنجالی است برانگیز و در مواردي      مفهومی چالش 
هاي دیگر نیـز صـادق اسـت،       گرچه این امر در مورد رشته     . استوار است » فرضها  پیش«به نام   

ي متعدد مانند هاله یا ابـري پوشـاننده ذهـن مخاطـب را فـرا         فرضها  پیش» هنر«غالباً در حیطۀ    
در پـی ایـن بیـنش    . شـود  و تـار مـی     در بسیاري موارد منجر به دریافتی مبهم         است که گرفته  

 یـا بـه   ،)البتـه از زوایـایی دیگـر   ( نیـستند  ااهالی هنر، که خود نیـز از ایـن قاعـده مـستثن       ! ابري
ي اجتمـاعی نقـش   جایگاههـا ، تـصمیمات و دیگـر   ریزیها  و در برنامهاند اي رانده شده  گوشه

بار ناآگـاهی از ذهـن    بسیاري براي زدودن غتوانچنان واضحی ندارند یا ناچارند از وقت و   
  .خود و مخاطب خود استفاده کنند

 ـ  توصـیف وضـعیت اهـالی هنـر و یـا غیـر هنـر هـدف ایـن مقالـه نیـست           از آنجا که 
 باید گفت پیامدهاي وضعیت مذکور مـوانعی را   ـ گواینکه چنین مرزبندي شایسته هم نیست

 وارد شــدن آورد، کــه برآینــد آن  و همچنــان مــی اســتدر امــر آمــوزش هنــر پدیــد آورده
رود کـه در ایـن    بـیم آن مـی  .  بر پیکرة هنر است ـ ناپذیر گاهی جبرانـ یی  آسیبهاصدمات و 

هاي دریافتی آسیب دیـده    به سهم خود همان داده ـ  خواسته یا ناخواستهـمیانه، هنرمندان نیز  
تد کـه  اف ترتیب دور باطلی به جریان   و بدینبدهندرا در قالب آثارشان به خورد مخاطبانشان    
  . شاید هرگز به هیچ نقطۀ روشنی ختم نشود

 از جملـه موانـع   ،در این زمینه کمبود مواد آموزشی براي محـصالن و مدرسـان هنـر            
                                                                                                                                  

براهیمی، مدیر گروه بخش هنر سازمان این مقاله حاصل پژوهش گروهی با نظارت جناب آقاي  . 1
نا اسفندیاري، مریم نریمانی، فریبا آالدینی، میترا       خانمها آپه (و همکاري اعضاي گروه     » سمت«

زاده و منا  طلب، شعله ممتحن، بهاره ایزد پناه، الهه غالمی، شکوفه علیدوستی، مریم خلیل   هویت
تـک آنـان     تـک  نـشدنی  توصـیف  مـات زح از است شایسته که است شده انجام) رهنماي حقیقی 

 .گزاري شود قدردانی و سپاس



 ٧٩/  هاي هنر ا و منابع درسي رشتهنيازسنجي سرفصله

 جبـران کمبودهـا گـام    بـراي ، به واسطۀ رسـالت خـویش،    »سمت« سازمان   امامذکور است؛   
 از 1تحقیقـی اي  مقالـۀ اخیـر مقالـه   . مهمی در آفتابی کردن ایـن فـضاي ابـري برداشـته اسـت            

 و فـصلها پژوهشی با طیفی گسترده است که در آن مشاهده و بررسـی وضـعیت موجـود سر            
ها و چگونگی دستیابی به وضـع مطلـوب   راهکارهاي هنر و نیز جستجوي    کتب درسی رشته  

سه پروژة تحقیقاتی صورت گرفته اسـت؛      طی   کاراین  .  هدف اصلی آن است    ،یا قابل قبول  
این سـه پـروژه   . شوند بررسی می مرحله 9در  نامهاي فاز اول و دوم هاي دوم و سوم با    پروژه

  :عبارت است از
  ؛)1382(ي جهان دانشگاهها هنر در هاي  رشته2هاي درسیرفصلجستجوي س. 1
   و)1386ـ1385 ( هاي هنر دانشگاهی رشته ـ  و کتب درسیفصلهانیازسنجی سر. 2
  .)1389ـ 1388(هاي هنر   دانشگاهی رشته ـ و کتب درسیفصلهانیازسنجی سر. 3

 در )ي جهـان دانـشگاهها  هنـر در  هاي ي درسی رشتههارفصلسجستجوي (پروژة اول  
 معرفی و تشریح مفصل آن در ایـن  ، امانیازهاي اصلی تحقیقات بعدي بود   واقع یکی از پیش   

ي دانـشگاهها هـاي هنـر در    تحقیق مذکور شامل مطالعۀ رشته. رسد مقاله ضروري به نظر نمی   
خارجی بود که در آن حدود پنجاه دانشگاه و مرکز آموزشـی مـرتبط بـا هنـر بررسـی      معتبر  

یی و اروپایی مطـرح بـسنده   امریکاي دانشگاهها است که در این تحقیق صرفاً به        گفتنی. شد
هـا،   فهرسـت رشـته  .  مانند ژاپن و مصر نیز مراجعه شد،هاي پنج قاره  به تمام حوزه، بلکه نشد
 ،در این مقاله.  و نیز شرح دروس آنها از نتایج پروژة مذکور بود  ي درسی هر رشته   فصلهاسر

   .شوند بررسی می به طور مفصل )فاز دوم ( و سوم3)فاز اول( دوم هاي هپروژ
  

  تحلیل اطالعات و روش گردآوري و تجزیه 
 و اسـت ) میـدانی (اي  نامـه  پرسشاي و    اي، رایانه   هاي تحقیق، کتابخانه    روش گردآوري داده  

                                                                                                                                  
  گـزارش تحقیـق  بـه آن   دهـد،  ارائـه مـی  هـاي پـژوهش را نیـز      یافتـه از آنجـا کـه  یـن نـوع مقالـه    ا . 1

(research report)   181 ، ص1385حري، (شود   میگفته نیز(. 
2.  syllabuses 

اي درسـی شـانزده رشـتۀ هنـر بـه همـراه       به اسـتناد مـتن گزارشـهاي پـروژة نیازسـنجی سرفـصله           .  3
ه ـ، بـ )1386ـ1385(ی ـع درسـاي منابـادي جهت تأمین و ارتق ـاي آن و ارائۀ نظام پیشنه     ـگرایشه

 شـوراي پژوهـشی مرکـز    13/4/1385 م ت، مـورخ  3149/150استناد قـرارداد مـصوب شـماره      
   .»سمت«تحقیق و توسعه علوم انسانی 
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 نـوع  . اسـت کـار رفتـه   بـه  تطبیقـی و تحلیلـی   وهاي آماري      شیوه ،ها  گیري از داده   یجهبراي نت 
 اســتفاده از منظــور از بنیــادي.  بنیــادي و کــاربردي اســت، از نظــر ماهیــت و روش،تحقیــق

 و اسـتفاده   تحلیـل ، و منظور از کـاربردي  استي ا  مصاحبه واي نامه پرسش آماري،   يشهارو
 به محـصولی قابـل اسـتفاده بـراي نیازهـاي        کردن آنها  منظور تبدیل به   ها  یافته  اطالعات و  از

می سرو کـار داشـت،   هاي کّ با دادهبیشتر   یک   مرحلهاین پژوهش در    هرچند  . سازمان است 
از منظـر  . ه اسـت کردمی استفاده کّاز روشهاي  هم  ي کیفی و    شهااز رو هم  در کل پژوهش    

زیـادي از آغـاز بـراي پژوهـشگران     یافتـه و ابزارهـاي پـژوهش تـا حـد        ی ماهیت ساخت  کم
 پژوهـشی جـاي   یمشخص بود و این امکان وجود داشت که مراحل پژوهش در قالب طرح     

که بود پذیر  برخورداري از نگاهی باز و انعطافالزمۀ این پژوهش  نیز،    از منظر کیفی   .دگیر
ا یندي از یـادگیري و خـود ر   ا پژوهشگر کیفی پژوهش را فر     .اختصاص دارد  روش کیفی    به

 بـسیار درخـور ایـن    و آنچـه در پـژوهش کیفـی اهمیـت دارد      وداند ها می ابزار سنجش داده 
هـا   هـا و نظریـه   مفاهیم، ایـده تا دهند   این است که پژوهشگران کیفی اجازه می    ، است تحقیق

و محصور ساختن هاي از پیش تصور شده  یدهرشد و نمو کنند و پژوهشگر در برابر تحمیل ا
 ترتیـب  بـدین  .)315، ص   1384بلیکـی،   : ك.ر(کنـد     ور ایستادگی مـی   ادراکات در حال ظه   

 با توجه به شرایط خاص چنین تحقیقی در ایـران،      ۀ حتمی و  براي دستیابی به موفقیت و نتیج     
  .این نوع روش تلفیقی از ملزومات اصلی بود

  
  االت تحقیقؤس

  :االت تحقیق در فاز اولؤس) الف
) در این پژوهش تهـران    (ي ایران   انشگاههادهاي هنريِ     ي رشته هارفصلسوضعیت   .1

  چگونه است؟
ي معتبـر  دانـشگاهها هاي معادل در  ي هر رشته در مقایسه با رشته  هارفصلسعناوین   .2

 بـر آنهـا و چـه    هجهان تا چه حد بـه روز اسـت؟ چـه کاسـتیهایی دارد؟ چـه عنـاوینی اضـاف              
  مشترکاتی دارد؟

هـا تـا چـه حـد امکـان       ن ایـن رشـته  با نیازسنجی از مدرسان، شاغالن و دانـشجویا   .3
وجـود    سطح کیفی واحدهاي درسی از طریـق چـاپ کتابهـاي مربـوط و مـورد نیـاز        يارتقا
  ند؟ا  موضوع و عناوین پیشنهادها و کتابها کدامدارد؟

توان با نیازسنجی دقیق و کارشناسـانه از مدرسـان، شـاغالن و دانـشجویان              آیا می  .4



 ٨١/  هاي هنر ا و منابع درسي رشتهنيازسنجي سرفصله

ي بخش هنر سـازمان  فعالیتهاسب را در جهت گسترده کردن  افراد زبده و منا    ،هاي هنر   رشته
   پیدا کرد؟»سمت«

  است؟ چگونه دارند؟ درسی واحدهاي اصالح براي هایی برنامه هنر يدانشگاهها آیا .5
  :در فاز دومسؤاالت تحقیق ) ب
چگونه به محصول قابل مصرفی براي نیازهـاي سـازمان    ) اولفاز  (مواد پروژة قبل     .1

 خواهند شد؟ تبدیل »سمت«
و تا چه میزان کاربردي  اند    چگونهمعرفی کردند    دانشجویان    منابعی که استادان و    .2
 هستند؟

منابع معرفی شده براي ترجمـه در هـر رشـته در چـه سـطح علمـی قـرار دارنـد و                  .3
 ؟چگونه استبراي آماده شدن بندي آنها  اولویت

ربردي و مـورد نیازنـد و آیـا       عناوین پیشنهاد شده براي تألیف تا چه حد غنی، کا         . 4
 دارد؟را مؤلف کماکان آمادگی همکاري 

 و اند شده براي پژوهش تا چه حد در راستاي نیازهاي جامعه هنري عناوین پیشنهاد. 5
 است؟ پذیر امکان تحقق آنها چگونه امکان

افراد معرفی شده براي همکاري در چه سطحی قرار دارند و کدام بیـشتر مناسـب             . 6
  ي معرفی شده هستند؟فعالیتها

  
  جامعۀ آماري

 تـصویر  )3 ، تـصویرسازي   )2  ،ینقاشـ  )1 : هاي مورد پژوهش در فـاز اول و دوم شـامل            رشته
 ،یقی جهانی موس )6 ،یقی ایرانی موس )5 ،)گرافیک( ارتباط تصویري    )4 ،)انیمیشن(متحرك  

  ،یدســت یعصــنا )10 ،لبــاس طراحــی پارچــه و )9 ، پارچــهی و چــاپطراحــ )8 ،یعکاســ )7
ــرش )11 ــسمه )12 ،ف ــازي مج ــر  )13 ،س ــر   )14  ،پــژوهش هن ــسفه هن    و1 معمــاري)15 ،فل
  .  بوده است2 طراحی صنعتی)16

                                                                                                                                  
 بـه سـازمان   قیـومی کـه قـبالً    با چند متخصص، پژوهش دکتـر   بتبعد از تحقیقات فراوان و صح     . 1

  .خیص داده شدتششده بود، کامل و مناسب ارائه » سمت«
 و هـا  هبـا تـشکیل جلـس   در این راستا تحقیقاتی انجـام داده بودنـد کـه      طراحی صنعتی متخصصان   . 2

 ← واندا از استی، فهرست»سمت« و توسعه علوم انسانی سازمان  در مرکز تحقیقآنانمشورت با  
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 بـه جـز مـورد    1،ه اسـت  است که این پژوهش صرفاً در شهر تهران انجام شـد          گفتنی
. رشتۀ فرش که در فاز دوم در چهـار گـرایش از دانـشگاه اصـفهان نیـز کمـک گرفتـه شـد                 

و اسـتادان مربــوط    و اسـتادان مقــاطع کارشناسـی، کارشناسـی ارشــد و دکتـري    دانـشجویان 
هـا   رشـته این نکتۀ مهم در این مقاله این است که هرکدام از        . هاي جامعۀ آماري بودند     نمونه

ک نیـاز بـه نگاشـتن     یـ انـد و توصـیف و تـشریح هـر      دربردارندة مباحثی جداگانـه و مـستقل      
 در مسیر تحقیق نیز در عین گروهی بودن تحقیـق، بـه        ،تیبتر  بدین. هایی جداگانه دارد    مقاله

 بنیـان متفـاوت رشـته موسـیقی بـا      ،مثـال بـراي  (هـا    بسیاري از رشـته     دلیل متفاوت بودن بنیان   
  .ک از آنها اتخاذ شد یاي براي هر ي جداگانهشهامسائل و رو) عکاسی

تعـداد  (ود  و دانـشجویان بـ  اسـتادان  نفر از   1500جامعۀ آماري پژوهش شامل حدود      
که در این مورد نیـز انتخـاب   ) ي ارائه شده موجود است    شهاتفکیک شدة هر رشته در گزار     

هـا بـه تناسـب نیـاز و      نوع جامعۀ آماري هر رشته به دلیل وضعیت خاص هـر کـدام از رشـته      
   .تشخیص متخصص مربوط صورت گرفت

ه دلیـل احاطـه   بپژوهش هنر، التحصیالن رشته  جامعۀ آماري فارغانتخاب   ،مثالبراي  
 دانـشجویان تـرم   .دوم بـود دانـشجویان تـرم   میـان  بیشتر به امور و در اولویت بعدي، بیشتر از   

یـا  نامـه خـود بودنـد و     التحصیل شده بودند یا درحـال بـه ثمـر رسـاندن پایـان              یا فارغ  چهارم
ه  بـ بیـشتر کـه   در مورد دانـشجویان دکتـري از آنجـا       .  در دانشگاه خاتمه یافته بود     تحصیلشان

 در مـورد رشـتۀ نقاشـی    یـا  .بنـدي شـدند    طبقـه گروه اسـتادان تدریس نیز اشتغال داشتند، در      
که به نـوعی بـا جامعـۀ نقاشـان در ارتبـاط بودنـد،        هم  مراکز آموزشی آزاد و سایر مراکزي       

در رشتۀ طراحی پارچه و لباس همچنین،  .بخشی از جامعۀ آماري را به خود اختصاص دادند
 کـه در حـال حاضـر مـشغول بـه       همالتحصیالنی و فارغ چه، به استادان  و طراحی و چاپ پار    

                                                                                                                                  
، روش تحقیق این رشـته بـا دیگـر    ترتیب بدین. ی منتج از تحقیق یاد شده تهیه گردید  کتابهای→

 .ها متفاوت بود رشته
تر از کارشناسی، گـروه پژوهـشی بـسیار     براي تحقیق در شهرهاي دیگر و یا انتخاب مقطع پایین         . 1

   در دسـترس نبـود؛ ضـمن اینکـه خـود      تر و هزینۀ  بیشتري الزم بود کـه چنـین  امکـانی           گسترده
هـاي سـینما،    همچنـین رشـته  . همین پژوهش نیز با هزینۀ یک دهم هزینۀ واقعی انجام شده است          

ربـط ادامـه    تئاتر و زیر مجموعه آنها نیز به دلیل کمبود امکانات و شرایط خـاص پژوهـشگر ذي   
 .نیافت
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رسـید    در این جامعه آمـاري ضـروري بـه نظـر مـی         ناشتدریس یا تحصیل نبودند، اما وجود     
  .مراجعه شد

  
  هاي حاصل از تحقیق ها و تحلیل داده مراحل تحقیق، یافته

سترده است که در آن مشاهده و اي تحقیقی از پژوهشی گ ، مقالۀ اخیر مقالهآمدطور که  همان
هـا و  راهکارهاي هنر و نیز جستجوي    و کتب درسی رشته    فصلهابررسی وضعیت موجود سر   

گرچـه مقالـۀ   . چگونگی دستیابی به وضع مطلوب یا قابل قبول هدف اصـلی آن بـوده اسـت    
نیز  گزارش تحقیق ،کند هاي پژوهش انجام یافته را منعکس می دلیل که یافتهاین به «تحقیقی 

ها منجر به مطالبی     گونۀ داده   انتقال صرفاً گزارش  ،  )181ص   ،1385حري،   (»شود  خوانده می 
هاي متعدد و متفاوت   با وجود رشته،از سوي دیگر. خشک و تاحدودي نامفهوم خواهد شد    

ینـدي غیـر   اها نیـز فر  در این پژوهش، ارائۀ توصیف و تحلیل کلی و یکجانبه براي همۀ رشته    
 تا مراحل شود می در این نوشتار تالش    سرانجام،. توا را در پی خواهد داشت     مح  علمی و کم  

 سـپس  ،ها معرفی و تا حد امکان تشریح شـده      یی در مورد بعضی رشته    لهاپژوهش با ذکر مثا   
 فاز حاضر به بررسی مقاله طور که آمد همان. هاي پژوهش تحلیل شوند   جداگانه یافته  طور  به

یا پـروژه اول  هاي پژوهش   که از داده)مراحل هفتم تا نهم(وم و د) مراحل اول تا ششم(اول  
  .پردازد ، می استفاده شده استهادر آن) ... ي درسیهارفصلسجستجوي (

  
  فاز اول

ي ایران در دانشگاههاهاي هنر در     ي رشته فصلهابررسی وضعیت موجود سر   : مرحله اول 
  )آغازِ فاز(شهر تهران 

تــدریس را هــاي هنــر  ي تهــران کــه رشــتههادانــشگاه جـستجو و انتخــاب تمــامی  .1
  د؛کنن می

یی کـه در هـر دانـشگاه خـاص       فصلهاها و سر     مراجعه به دانشگاهها، بررسی رشته     .2
  ، شرح دروس و نیز فهرست مدرسان؛فصلهاشد، تهیه سر تدریس می

 درمیان گذاشتن فهرست مذکور طی جلساتی مکرر با دیگر اعضاي گروه جهت              .3
نتخاب فهرست  ها و نیز ي مشترك بین برخی رشته فصلها استادان، سر  موردگیري در     تصمیم

  .ي مورد نظر پروژه را داشته باشندویژگیهاتکمیلی و تأیید شدة استادان که 
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شـود کـه    اطـالق مـی  ) میـدانی ( بلکه به محیطـی   ،تحقیق میدانی نه به روشی خاص     «از آنجایی که    
 ایـن مرحلـه از پـژوهش، آغـاز ورود بـه      ،)277، ص1386بیکر،  (»گیرد تحقیق در آن صورت می 

مشاهدة میدانی بـا دیگـر   «کرد و نیز از آنجایی که  میدانی بود که روش خاص خویش را طلب می   
شـود، بلکـه از    ها منحصر نمی ي مشاهده از آن رو متفاوت است که تنها به جمع آوري داده  شهارو

سازي   شناخت میدان و نظریه.)278 ص ،1386، بیکر( »گیرد سازي نیز صورت می   درون آن نظریه  
ي مطالعـه در میـدان، مـشاهدة    شهااز همین ابتدا آغاز گردید که الزمۀ آن بررسی میدان، تعیین رو     

عمومـاً در بـدو ورود بـه میـدان،     . تر از همه خالق بودن در امر مواجهه بـا میـدان بـود        میدان و مهم  
وزش در مواجهـه بـا پرسـش و    بودن رویکرد گروهی از اصـحاب آمـ    » سخت «است،آنچه آشکار 

. آید به نظر می» سخت«کنکاش است؛ تا حدي که گاهی حتی تحویل یک برنامۀ درسی ساده نیز    
توان براي ارتقـا و پیـشبرد    اعتمادي به این حقیقت است که می این امر ناشی از نوعی ناامیدي و بی      

هـاي هنـري از نظـر هزینـه،     در این زمینه شرایط سخت تهیۀ کتاب. آموزش هنر در ایران کاري کرد   
  .دکن کیفیت و محتواي آن از عواملی است که تهیه کتاب خوب را دشوار و گاهی محال می

  
  ي ایران و خارج از ایران در هر رشتهدانشگاههاي فصلهامقایسۀ تطبیقی سر: مرحلۀ دوم

ه بـر  ي ایران و خـارج از ایـران را، بـا تکیـ       دانشگاههاي  فصلهاپژوهشگران در این مرحله سر    
  :موارد انجام شداین این امر به جهت یافتن . عناوین و شرح دروس مقایسه کردند

  ند؛ هست یی که در هر دو حوزه مشتركفصلها سر.1
  شوند؛ ي ایران تدریس میدانشگاههایی که تنها در فصلها سر.2
  شوند؛ ي خارج از ایران تدریس میدانشگاههایی که تنها در فصلها سر.3
یی که تدریس آنهـا از هـر نظـر    فصلهادست آمده و استخراج سر ه   ب  بررسی نتایج  .4

  .در ایران مورد نیاز است و با شرایط بومی کشور نیز مطابقت دارند
در ترجمـه و ارزیـابی   .  گروه بسیار عمیق، با عالقـه و موشـکافانه بـود           يتالش اعضا 

 پـیش افـزایش   از هـا را بـیش   داده  دقت بسیاري صورت گرفت که این امـر اعتبـار       فصلهاسر
انـدرکاران امـور    و دسـت  نا از متخصـص  خـود  گـروه از آنجـا کـه    يهمچنین اعـضا  . داد  می

 فـصلها چگونگی مطالعه و تطبیـق سر    کاملی به مشکالت آموزش و         بودند، احاطۀ  یآموزش
ن ن و در میـا اارتبـاط بـا اسـتادان و متخصـص     برقـراري   نیز از طریـق     نتعدادي از آنا  . داشتند

  .مند شدند بهرهپژوهش، از نظریاتشان گذاشتن موضوع 
 و رسـیدن بـه   فـصلها  گـروه در زمینـۀ سر  ياین مهم عالوه بر باال بردن آگاهی اعضا      

به عنـوان یکـی از   » ي مورد نیاز فصلهاسر«تر، منجر به تهیه فهرستی از         دریافتی بیشتر و عمیق   
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یی تحویـل   شـها زاري خود تا این مرحلـه گ      فعالیتها گروه از    ياعضا.  گردید نامه  پرسشمواد  
 تفـاوت  طراحی پارچه و لبـاس ها مثل  در برخی رشته.  بودشان دادند که حاوي نتایج بررسی   

بـه جـز تمرکـز فـراوان     ( بین ساختار درسی ایران و دیگر کـشورها مـشاهده نگردیـد            زیادي
، )که با ساختار فرهنگی جامعۀ ما تناسـبی نداشـت     » مد«ي دیگر کشورها بر روي      دانشگاهها

ها تعداد زیادي سرفصل استخراج شد که تعداد برخی مثل رشتۀ گرافیـک       بیشتر رشته  اما در 
 و نامـه  پرسشدر حد بضاعت سرفصل  تعداد محدودي   سرانجام،  .  سرفصل هم رسید   100به  

 مـسئول رشـتۀ صـنایع دسـتی در      ،مثال براي   .بندي و انتخاب شد     شرایط بومی کشور اولویت   
سفانه از مـسیر  أایع دستی از هنرهایی است که امروزه متصنگزارش خود بر این باور بود که        

این پژوهش  در. کند و مشخص نیست به چه سمتی حرکت میاست اصلی خود خارج شده 
ي متعـدد صـنایع دسـتی فعالیـت     هـا   رشـته  کـه در     ،ي معتبـر  دانشگاههابا مطالعه و تحقیق در      

 واحـد اصـلی و کـامالً مـورد     12  و در نتیجه،دست آمده ، نتایج قابل توجه و مناسبی ب دارند
 ،»شـناختی   زیبـایی  مبـانی بـر اسـاس  کـاربردي  آثـار  سـاخت  «ماننـد   ؛شـد یافت نیاز در ایران  

هـاي   کـارگیري مهـارت در جنبـه    هبـ ي روشـها  « و»شناخت کامل تئوري دروس کارگـاهی   «
  .مشکالت این رشته به مشکالت رشته موسیقی ایرانی بسیار نزدیک بود. »تولیدي صنعت

 
بـسیاري از  .  از اصـول مهـم چنـین تحقیقـی اسـت         فـصلها ن کمبودهاي آموزشـی در زمینـۀ سر       یافت

کننـد، گرچـه    استادان نیازهاي آموزشی رشتۀ خـویش را بـا تـدریس همـین کمبودهـا جبـران مـی         
هاي   تغییرات قابل توجهی در همۀ زمینه ،از سوي دیگر  . مطالبشان جزء شرح درس سرفصل نیست     

.  اکنون دیگر کاربردي ندارندفصلهای پدید آمده است و بسیاري از سر      هنري اعم از نظري و عمل     
اند که جاي خالی آنها از طریق همین نـوع   موضوعات مهم و جدیدي به عرصۀ آموزش وارد شده 

تدریس مطالبی غیـر از آنچـه در عنـوان یـا شـرح      (شود   برخی استادان جبران میبه وسیله آموزش  
 بـا اسـتادان و   هـا آنبـه   و در میـان گذاشـتن میـزان نیـاز          فـصلها ریافتن ایـن س   ). سرفصل وجود دارد  

 و در فـصلها تـر از وضـعیت سر   انـدازي گـسترده    به چـشم براي دستیابی کمک بزرگی  ،دانشجویان
 جـستجوي  ،در واقـع . کنـد  راستاي آن برآورده کردن نیازهاي درسی آنهـا بـه بهتـرین شـکل مـی               

مطالعات و تحقیقات یاد شده نگاهی تـک بعـدي       ، بدون   فصلهاصرف کتابهاي مورد نیاز براي سر     
تـأثیر تحقیـق مـوازي در مـورد     . بعـدي را در پـی خواهـد داشـت      محصولی تکسرانجاماست که   

ـ در مراحـل بعـدي تحقیـق     » ي موجـود فصلهانیازهاي واقعی درسی سر«و » ي مورد نیازفصلهاسر«
دهنـدگان انتخـاب یـا      پاسـخ سیله و بهیعنی هنگامی که قرار است در میان منابع درسی معرفی شده    

  . مشهود استکامالًـ  انتخابهایی صورت گیرد
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  نامه پرسشتهیه : مرحلۀ سوم
نویـسی   نامـه  پرسـش  و تمهیـدات   شـها ي متعدد، مطالعه و آمـوزش رو      نشستهااین مرحله طی    

 طـی جلـساتی بـا نظـر     ، اعـضاي گـروه  به وسـیله ي تهیه شده شهاتمامی نمونه پرس . انجام شد 
 آماري در ۀشناسی جامع شناسی و جامعه  روانر ببا تأکید. بررسی شداعضا ا دقت   همگی و ب  

گـو   ؛هاي الزم رعایـت شـد  معیارها چه از نظر شکل و فرم و چه محتوا،    نامه  پرسشامر تهیه   
 بنـابراین اعـضاي    ،گرفت  ي قرار نمی  معیارجامعه آماري پژوهش به سادگی تحت هر        اینکه  

برآینـد  . شدند گیري متوسل می انه براي رسیدن به حداکثر نتیجهگروه باید به روشهایی خالق 
ساختار اصلی هر پرسـش بـراي   . االتی براي همۀ گروهها شدؤ منجر به طراحی س نشستهااین  

هـا   بـه نـسبت رشـته   ) فـصلها مثـل عنـوان سر  (ها یکسان بود، اما زیرمجموعـۀ آن          تمامی رشته 
 در ،مثـال  بـراي  .ل هر رشته تغییراتـی داده شـد  در این مرحله نیز به تناسب مسائ. متفاوت بود 

در طراحـی و   .ي خارجی حـذف شـد  فصلهامورد رشتۀ موسیقی ایرانی پرسش مربوط به سر 
 از جملـه اسـتفاده از کاغـذ    ، نیز تمهیداتی ویژه در نظـر گرفتـه شـد        نامه  پرسشآرایی    صفحه

 تنظـیم  و نامـه  شپرسدر صفحۀ اول ) سمت(سبزرنگ و داراي آرم سازمان مطالعه و تدوین       
  .متن توضیحی مناسب و مجزا براي استادان و دانشجویان

  
 بـه عنـوان یـک روش     ـ نامـه  پرسـش ة  منفـی در بـار  يشـها  غیر اصولی نگرهاي نامه پرسشتدوین 
زمـانی کوتـاه و    را بایـد در  نامه پرسش بر خالف تصور بعضی که معتقدند .کند ایجاد می  ـ  تحقیق
شناسیِ جامعـۀ آمـاري     و توجه به جامعهشناسی روان گرفتن تمهیدات با در نظر تدوین کرد،   سریع  

مهـم و قابـل    زیـرا ؛ بـرد باال را  نامه پرسش سطح محتواي  توان  می زمان و انرژي کافی      و استفاده از  
 و سـاده ي لها سـؤا .گـذارد  ي دریـافتی تـأثیر مـی   پاسـخها  بـر دقـت   نامه پرسشتوجه بودن محتواي   

 توانـایی  این امر شاید سـاده بـه نظـر برسـد، امـا     .  موفق است  نامه  پرسشي یک   ویژگیهامختصر از   
االتی کـه مخاطـب بـراي پاسـخ     ؤطراحی سـ در  یا طرح سؤاالت مختصر و واضح نوعی هنر است       

دهنـده جـواب واقعـی را      بایـد بتـوان از پاسـخ   ،انداز شخصیتی خود نباشـد      دادن به آن نگران چشم    
شود، باید به نحوي باشد  ه معموالً به آن توجهی نمی ک،نامه پرسشآرایی  طراحی و صفحه . گرفت

  انرژي بیـشتري غیـر از تمرکـز بـر پاسـخ      که پاسخ دهنده الزم نباشد دنبال چیزي بگردد یا وقت و     
توانـد   هاست می »فرض  پیش«و آکنده از    » بسته«این نکات در فضاي چنین تحقیقهایی که        . بگذارد

 بـه نحـوي کـه پاسـخ دهنـده      ،دهنده ایجاد کنـد   در پاسختأثیر خود را نشان دهد و ترغیب بیشتري    
  .نسبت به موضوع تحقیق احساس نزدیکی و حتی دلسوزي نماید
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  ها  نامه پرسشگیري  توزیع و بازپس: مرحلۀ چهارم
 تقریبـاً در هـیچ   ،به عبارت دیگر.  گرفتصورتر موارد مستقیم بیشتها در   نامه  پرسشتوزیع  

 بـه شـخص دیگـري جـز فـرد      ؛ پست نـشد ؛ گروه گذاشته نشدها در دفتر  نامه  پرسشموردي  
، به جهـت  فرد مورد نظر ناامیدي و یا در    بدون پیگیري رها نشد    ؛مورد نظر تحویل داده نشد    

نظیـر و    اعضا شخـصاً بـا اصـراري بـی    . موارد دیگر   پدید نیامد و   پیگیري مکرر در یافتن آن،    
 مراجعـه کردنـد و حتـی در مـورد     ادانسـت تماسهاي مکرر به دفتر یا محل کار و حتی منزل ا       

االت بــه صــورت شـفاهی پاســخ داده شــد و  ؤبرخـی اســتادان سرســخت یـا بــسیار مــسن سـ   
ا هپژوهشگر مربوط همان زمان پاسخ را یادداشت کرد یا با مصاحبۀ تلفنی و حضوري پاسخ             

 نهـا بـه دانـشجویان، پژوهـشگرا        نامـه   پرسشبراي تحویل   . دنمورا از فرد مورد نظر دریافت       
 و پس از دادن توضـیحاتی کـه از قبـل در نظـر گرفتـه      ه خود در کالسها شرکت کرد    پروژه

 و به تناسب شرایط یا همان زمان بازپس گرفتنـد یـا        ندها را توزیع کرد    نامه  پرسششده بود،   
ایـن امـر مـستلزم همـاهنگی از قبـل بـا اسـتاد و مـدیر گـروه           . در نوبت بعدي مراجعه کردند    

 برخاسـته از غریـب   ؛ ایـن مـشکالت  ت بسیاري را نیز به همراه داشـت  مشکال کهمربوط بود   
هاي هنري کـه بـر     به ویژه اصحاب رشته، براي مردم کشورمان بودنامه پرسشبودن فرهنگ  

 سـروکار  شهاگونه پژوهـ    با این  بسیار کم  شناسی  روانشناسی یا     هایی مثل جامعه    خالف رشته 
  .دارند

 مرحله از پژوهش قابل بیـان نیـست، امـا    توضیح وضعیت سخت و طاقت فرساي این   
باید گفت در چنین مواردي تنها و تنها صبوري، درك موقعیت خاص جامعه، اشـتیاق زیـاد      

  .تواند راز موفقیت باشد براي رسیدن به نتیجۀ حتمی و هرگز ناامید نشدن می
  

منـد   روشهمۀ ما در زندگی همواره در حال مشاهده کردن هـستیم و تحقیـق میـدانی بـه معنـاي               
تر مشاهده است، به نحوي کـه بتـوان    هاي عمیق کردن این مشاهده و بسط و گسترش آن در الیه        

عمومـاً در ایـن مرحلـه مـواردي     . تر از آگاهی در مورد موضوع پژوهش رسـید  اي وسیع   به درجه 
ویـژه در   اي استوار بـراي ادامـه آن نیـاز اسـت؛ بـه      سخت وجود دارد که به صبوري بسیار و اراده       

گیـري   اي، جبهـه  نامـه  مورد این تحقیق که مواردي همچون نگاه مثبت نداشتن به پژوهش پرسش     
تواند اطالعات اشخاص را مورد ارزیـابی و سـؤال قـرار     نسبت به هر نوع پرسش و سؤالی که می        

دهد، عدم باورپذیري به اینکه چنین طرحی ممکن است به نتیجه برسـد، و نظـر چنـدان مطلـوب       
تمهیـداتی کـه در ایـن    . مشکالتی براي اعضاي گروه ایجاد کرده بـود    » سمت«ان  نداشن به سازم  

   بـا  نامـه و گفتگـو   در پرسـش » نامـه  پرسـش «پرهیز از بـه کـاربردن کلمـه    آید،   موقعیت به کار می   
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، ضـمن اینکـه بـاور جـا     اي بـه ایـن کلمـات ندارنـد     طرفانـه   بی  زیادي نظري  افراد. مخاطبان است 
براي بعضی از اهل هنر وجود دارد که بـر اسـاس آن وجهـۀ نظـري مطالعـات      اي از گذشته      افتاده

هاي هنر نیـست و کتابهـاي مـرتبط بـا      هنري، از جمله موارد مورد نیاز براي کمک به هنر و رشته      
گو اینکه این دسته از مخاطبان نیـز  . وجهۀ عملی هم در ایران قابل چاپ با کیفیت مناسب نیستند        

مواجهـه بـا ایـن طـرز تفکـر      .  و پیشنهادهایی در ایـن زمینـه ارائـه کردنـد          ها را تکمیل    نامه  پرسش
رساند که در ایـن زمینـه کـاري بـسیار سـخت در       رو را به این نتیجه   اندرکاران تحقیق پیش    دست
روست و با مـداومت در پیگیـريِ تحقیـق و رسـاندن آن بـه مرحلـۀ تهیـه و چـاپ کتابهـاي                     پیش

 ارتقـاي سـطح   باورهـا کمـک کـرد و شـاید گامهـایی بـراي          توان به تعدیل      آموزشی مناسب می  
  .آموزش انجام داد

ها، توجـه بـه نکـات ذکـر      نامه با وجود سختیهاي غیرقابل تصور در امر داد و ستد پرسش    
شده و ایجاد حس همدلی در مخاطـب از عوامـل موفقیـت ایـن پـروژه بـود، کمـا اینکـه برخـی              

روف درشـت درخواسـت و نیـاز خـود را فریـاد زده      بـا حـ  ) عموماً از دانـشجویان   (ها    دهنده  پاسخ
یا مسئول » سمت«نامه و خطاب به سازمان  هایی مفصل و جدا از پرسش   برخی استادان نامه  ! بودند

نامه را حضوراً به آن تحویل  حتی برخی به این سازمان مراجعه کرده و پرسش. طرح نوشته بودند
 گذاشـته و در مـورد پرسـشها تحقیـق کـرده و      بعضی نیز وقت بیـشتري . داده یا پست کرده بودند 

نکته جالب توجه اینکـه بعـضی مخاطبـان از مـسئول مربـوط      . نتایج تحقیق را ضمیمه کرده بودند    
مـواردي مثـل   (نامه استفاده نمایند  اجازه گرفتند تا از اطالعات و مواد پرسش) نامه  دهندة پرسش (

  ).ودعناوین سرفصلها و فهرست دانشگاهها که ضمیمه شده ب
  

  استخراج مواد طی چند مرحله: مرحلۀ پنجم
هـا و غیـر معمـول بـودن فرهنـگ       نامـه  پرسـش  شـده در رابطـه بـا         مطـرح با توجه بـه نکـات       

دهنـدگان،    پاسـخ بـه وسـیله   در کشورمان و در نتیجه نحوة متفاوت پر کردن آن            نامه  پرسش
برخی پاسـخها  . طلبید یي خاصی را مشهاها رو نامه پرسشاستخراج مواد و اطالعات الزم از  

 پرسـش  خـصوص  ب؛را تشریحی نوشته بودند یا تعـدادي از پاسـخها در جـاي خـودش نبـود            
و نکــات مهمــی نیــز در آن بــه چــشم بــود  کــه پرســشی آزاد و محلــی بــراي درددل پایــانی

شـد، بلکـه الزم بـود     ها نباید صرفاً برخوردي آماري می   نامه  پرسشدر واقع با این     . خورد  می
ها و نیز فنون تقلیـل     فنون تحلیل داده   ،کدگذاري يرگیکار  و با به   هها مطالعه شد  تک آن  تک
براي آمارگیري در این مرحله فرمهـایی طراحـی       . شد می آمار و اطالعات الزم تهیه       ،ها  داده

فـرم  «و » نیـاز آمـارگیري   فـرم پـیش  « ،» درصـد   فـرم  «:شد کـه بـه ترتیـبِ کاربردشـان شـامل          
ریزي و آموزش چگونگی پر کـردن    جلساتی جهت برنامه  کارین   براي ا   که بود» آمارگیري
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کـاربرد   SPSS نـرم افـزار   باید گفت در چنین تحقیقی معموالً. ي ذکر شده تشکیل شد فرمها
هـا ازنـرم افـزار     ي طراحی شـده بـراي اسـتخراج داده       فرمهابسیاري دارد، اما در تحقیق اخیر       

هـا هـم آمـاري و هـم       به تحلیل داشـت و داده ها نیاز نامه پرسشاین . تر بود   مذکور کاربردي 
تـر شـدن راه چنـین     البته بـا سـهل  (افزار مذکور پاسخگوي تمامی نیازها نبود    و نرم  کیفی بود 

توانـد راهگـشاي طراحـی نـرم       پژوهش حاضر مـی   ،ها  هیی در آینده با تکیه بر تجرب      شهاپژوه
  ).افزارهاي موجود باشد تر از نرم افزارها یا استفادة کاربردي

  
آید و بـه سـادگی    دست میه نتایج و اطالعات مشاهدات و تحقیق در بارة آنها به صورت کیفی ب    «

در مورد این تحقیق ). 580ص  ،1384 بلیکی،( »دتوان مشاهدات را تبدیل به ارقام و اعداد کر        نمی
عنـاوین  : ها شامل موارد بـسیاري بـود   تحلیل داده. ها تحلیل و سپس آمارگیري شوند      الزم بود داده  

متعدد و به ظاهر متفاوتی که در اصل یـک چیـز بـود، امـا بـه زبانهـاي مختلـف نوشـته شـده بـود؛                 
پاسخهایی که در جاي خود قرار نگرفته بود؛ پاسخهایی که به صورت تشریحی و طـوالنی نوشـته        

و سپس در آمارگیري لحـاظ  دهنده را دریافت    شده بود و الزم بود پژوهشگر اصل و منظور پاسخ         
هـاي کیفـی شـکل خاصـی از کدگـذاري       فعالیت اصـلی در تحلیـل داده   « از آنجا که     .غیرهکند و   

 آمدطور که   البته همان . ها از این روش استفاده شد       در تحلیل داده  ) 309  ص 1384 ،بلیکی (»است
ي کیفی شها و روندود کافی نب ندا ی کدگذاري که مبتنی بر روش کم       و یی نظیر آمارگیري  فعالیتها

ی تحمل عدم قطعیت و ابهـام را ندارنـد   پژوهشگران کم«. ندفتاینیز جایگاه و کاربرد ویژة خود را     
دهند، اما مواردي هـست کـه پژوهـشگر بایـد خـود          پذیري و امنیت را ترجیح می      بینی  و نظم، پیش  

 فاقد وضوح و غیرقابـل  ]در بسیاري موارد[هاي کیفی  گردآوري داده،  در واقع . ابزار سنجش باشد  
بینی است و نیازمند پژوهشگرانی است که بتوانند با ابهام، پیچیـدگی، عـدم قطعیـت و فقـدان              پیش

هـا و   نامـه  پرسـش در بـاوري کلـی مـا انتظـارداریم     ). 315 ص   1384بلیکـی،    (»کنترل کنـار بیاینـد    
ور نیـست و در بـسیاري   طـ   اما همـواره ایـن  ،هاي عددي تولید کنند   هاي ساخت یافته، داده     مصاحبه

برخی پژوهشگران اعداد و برخی کلمات را مورد تحلیل . شود هاي غیرعددي تولید می    موارد داده 
ي عددي نیـز بایـد هـم در    لهاشوند حاصل تحلی    در هر حال وقتی نتایج مکتوب می      «. دهند  قرار می 

ساسـی اسـتوارند   نکته حساس این است که کلمـات بـر چـه ا      . قالب کلمات و هم اعداد ارائه شود      
   .)350 ص 1384بلیکی، (
  

 پایـان (هاي تحقیـق   دست آمده از داده  ه  تهیه گزارش نهایی و ارائۀ نتایج ب      : مرحلۀ ششم 
  )فاز اول

.  یکـسان تهیـه شـد   يي انجام شده گزارشهایی بـا سـاختار  فعالیتهادر این مرحله براي تمامی    
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تحلیـل  «: یی شـامل شـها  گزارگزارش عالوه بر سـاختار معمـول بـراي نوشـتن چنـین        ساختار
بود کـه در  » لهامقایسه تحلی «فرم آمارگیري دانشجویان و استادان و       » تحلیل ضمنی «و  » عینی

 شــهاایــن گزار.  را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار دادنــدنامــه پرســشآن پژوهــشگران مــواد 
  : پیوست حاوي نتایج تحقیق بودهشتدربردارندة 

  ؛) استادان(هش  آماري پژوۀجامعاطالعات فهرست  .1
لیف، ترجمه و پژوهش استادان و دانشجویان بـه تفکیـک          أ ت ياه فهرست پیشنهاد  .2

  ؛واحد درسی
   ؛ تجدید چاپياه فهرست پیشنهاد.3
 مـورد نیــاز  و دانــشجویان بـراي سرفـصلهاي    ی کـه اسـتادان   یاه فهرسـت پیـشنهاد  .4

  ؛اند داده
  ؛اند کردهشجویان معرفی  و دان  فهرست مراکز آموزش عالی دیگر که استادان.5
  ؛ندا کردهمعرفی براي همکاري فهرست افرادي که استادان و دانشجویان . 6
   واند و دانشجویان براي همکاري داده  که استادان  عناوینیياهفهرست پیشنهاد. 7
  . و دانشجویان مهم استادان کلی  ياهفهرست پیشنهاد  .8
  

هـا و برخـورد    نامـه  پرسـش با اینکه تحویـل گـرفتن   . بودهاي این مرحله از پژوهش قابل توجه    داده
مخاطبان در بسیاري موارد با اشکال مواجه شده بود، اما با پیگیري و اصرار پژوهشگران در بازخوانی 

لیف و پـژوهش جهـت   أ تـ  و عنـوان بـراي ترجمـه   1555: اددسـت د ه   بـ  رانتـایج   این  ها   نامه  پرسش
ال را ؤهـایی کـه ایـن سـ     نامـه  پرسشمربوط به ( چاپ  عنوان براي تجدید110ي موجود؛   فصلهاسر

 عنوان مراکز 259ي مورد نیاز؛ فصلهالیف و پژوهش جهت سرأ عنوان براي ترجمه، ت367؛ )داشتند
 نفر افرادي که 493دهندگان جهت پژوهشهاي آینده معرفی کرده بودند و  آموزش عالی که پاسخ

 عنــوان شـامل عنــاوین پژوهـشی کــه   267دهنــدگان بـراي همکــاري معرفـی کــرده بودنـد؛     پاسـخ 
هاي عددي پژوهش هستند که از  آمار ذکر شده داده. دهندگان براي همکاري پیشنهاد کردند پاسخ

به تحقیق و تحلیل خود این عناوین . اند  آمدهبه دستها  نامه پرسشتحلیل، کدگذاري و آمارگیري 
  .دهد  را شکل میدارد، که در واقع آغاز فاز دومنیاز و کارشناسی مجددي 

  
  فاز دوم

آغاز فاز (یی براي بازبینی و ارزشیابی مواد گزارش فاز اول فرمهاطراحی  : مرحلۀ هفتم 
  )دوم
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 تمـامی مـواد و   ستبایـ  مـی گـشت کـه    ضرورت اجراي فاز دوم پژوهش به ایـن مهـم برمـی          
 و  کارشناسـی ،تـر  هـایی عمیـق    متخصـصان مربـوط در الیـه   راعناوین ارائه شده در فـاز اول       

 مواد پروژه قبل به محصول قابل اسـتفاده بـراي نیـاز سـازمان           ،به عبارت دیگر  . دکننارزیابی  
 تبدیل شود که به بار نشستن آن مستلزم کار گروهی دقیـق و تحقیـق بـر روي مـواد           »سمت«

 اولهاي حاصل از فاز  یی طراحی شد تا با استفاده از آنها، دادهفرمها ابتدا . بوداولپروژه فاز 
عنـاوین  . ژه به نحو صحیح و کاربردي براي مراحل اجرایی در سازمان ساماندهی شـوند            پرو

  :ي مذکور بدین قرار بودفرمها
  گـروه هنـر و وضـع مطلـوب از     هـاي  رشـته  درسـی  يکتابهاموجود  وضعیت  :یک   فرم
  .حیث تعداد

 . موجود درسیهاي واحدي ترجمه در اولویتها ):ترجمه(فرم دو 
  . مورد نیاز درسیهاي واحدي ترجمه در لویتهااو ):ترجمه(فرم سه 

 . موجود درسیهاي واحدي تألیف در اولویتها ):تألیف(فرم چهار 
 . مورد نیاز درسیهاي واحدي تألیف در اولویتها ):تألیف(فرم پنج 

  . موجود درسیهاي واحدي پژوهش در اولویتها ):پژوهش(فرم شش 
 . مورد نیاز درسیهاي دواحي پژوهش در اولویتها ):پژوهش(فرم هفت 
  .عناوین نهایی براي تجدید چاپ کتابهاي درسی گروه هنر :فرم هشت

  . پیشنهادي براي تهیه منابع درسی گروه هنراطالعات همکارانِ :فرم نه
  .فرم نهایی براي کتابهاي درسی پیشنهادي گروه هنر :فرم ده

به را از پروژة فازاول  آمده به دستي طراحی شدند که بتوان تمامی مواد  طور فرمها
 دورنمـایی کلـی از   ،ابتـدا . کـرد بنـدي شـده در آن سـاماندهی       اي کاربردي و اولویـت      گونه

ضـعیت مطلـوب    وضعیت موجود کتابهاي درسی هنر مورد نیاز بود و اینکه چقدر فاصله تـا        
  نیـز  وضـعیت کتابهـاي موجـود قابـل تـصور بـود و      ،به طـور طبیعـی    ). فرم یک ( وجود دارد 

راي کتب موجود بـه طـور    هاي عددي پژوهشگران ه این امر وجود داشت که داده    آگاهی ب 
تهیه چنین آماري خود مستلزم تحقیقی جدید و جداگانه بود، ضـمن  (قطع دقیق نخواهد بود  

، اما این دورنماي کلی و تعیین فاصله تا وضع مطلوب تا   ) آمار دقیق مورد نیاز هم نبود      اینکه
ــی  ــادي م ــ  حــد زی ــست ب ــت اهتوان ــدي سر ولوی ــصلهابن ــد  ف ــب کمــک کن . ي درســی و کت

 رسـیدگی بـه آنهـا و    بنـدي   الزم بـود تـا زمـان    فرمهـا در تمـام    نیـز    » سرفـصلها  بندي  اولویت«
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بنـدي از نظـر نیـاز بـه      ؛ اولویـت ي دیگر روشن شودفصلهاموقعیتشان از نظر نیاز نسبت به سر     
همـین  ). هفـت  و شـش  فـرم ( پـژوهش   و)پـنج  و چهـار فـرم  (، تألیف  )سه و   دوفرم  (ترجمه  
فـرم ده بـه عنـوان    در . شـد  وین ارائه شده نیز باید در نظر گرفته می   بندي در خود عنا     اولویت

 از نظر  معرفی شده براي هر سرفصل نیز   عناوین ،فصلهابندي سر  عالوه بر اولویت  ،  فرم نهایی 
  .دون شبندي اولویت بایست  می تألیف یا پژوهش،نیاز به ترجمه

  فرمهایل تکم:  هشتممرحله
از .  توسـط اعـضاي گـروه بـود    فرمهـا ایـن مرحلـه شـامل تکمیـل      .گانه ي ده فرمها. 1

 خود بـود، رونـدي پرفـراز و    ویژةها دربردارنده مسائل و نکات   ک از رشته  یآنجایی که هر    
   .نشیب داشت
ترجمـه کتـب از اولویـت    نیـاز بـه   ) انیمیـشن ( تـصویر متحـرك     ۀ در رشـت   ،مثالبراي  

 و متنـوعی معرفـی   فـراوان ي کتابهاها  نامه پرسشدهندگانِ   پاسخاما  است،  بیشتري برخوردار   
در این راسـتا  . اعالم کرده بودند که تعداد آنها کم یا دسترسی به آنها دشوار است       نکرده و   
دهـد و   جستجوهاي جدیدي براي جبران این کاستی انجام      این رشته پژوهشگر    که الزم بود 

هـاي   صی که در این زمینـه داشـت بـه نحـو مطلـوبی داده          با توجه به اطالعات وسیع و تخص      
ارتبـاط  ي مـورد نیـاز رشـتۀ    فـصلها سردر مـورد  یـا   . دبیفزایـ هـا     باارزشی را به مجموعـۀ داده     

نیاز ها  بعضی دادهتنوع و پیشرفت روزافزون این رشته،       سرعت   به دلیل    )گرافیک(تصویري  
نیـز پژوهـشگر   را  که ایـن امـر    به روزآمد شدن و در پی آن تکمیل اطالعات مربوط داشت          

  .دامربوط انجام د
 در ابتداي این مرحله ،بنابراین. هاي دیگر نیز صادق بود    رشته در مورد  نکات مذکور 

 جـستجو و  تکمیـلِ کمبودهـاي اطالعـات موجـود در کنـار     پژوهشگران وقت زیـادي را بـه      
اول در زمینۀ معرفی هاي حاصل از فاز   داده. هاي پروژه قبل اختصاص دادند      کارشناسی داده 

در .  تألیف و پـژوهش قـرار گرفتنـد   ،ي ترجمهفرمها تألیف، ترجمه و پژوهش تحت  عناوینِ
 تـألیف یـا پـژوهش مـورد     ،بندي سرفصل در زمینۀ ترجمه     هر یک از این فرمها ابتدا اولویت      

براي برخی از کتابهـا بـیش    البته  . بندي عناوین معرفی شد     س اولویت توجه قرار گرفت و سپ    
. بنـدي آنهـا کـار مـشکلی بـود        اولویتهم  انتخاب و   هم   کهز پنجاه عنوان معرفی شده بود       ا

ن یوا عنـ ذیـل عناوین تألیفی نیز در برخی موارد محتواي یکسانی داشتند یـا اینکـه الزم بـود          
میزانی اساس انتخاب و تفکیک بین عناوین تألیف و پژوهش      .  نه تألیف  پژوهش قرار گیرند  
 عناوینی که براي آنها شخص یا اشخاصی خبره در شد؛ ی و انتخاب می داشت که باید بررس   
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دسترس نبود، عناوینی که آنقدر غریب و فقیر بودند که حتی به گوش اهل آن رشته جز در 
نیـاز  حد معرفی واحد درسی ناآشنا بود، عناوینی که حتی براي تألیف آن به تحقیق گسترده  

  در موضوع تـألیف ي الزمبررسیهاپس از و بقیه  تحت موضوع پژوهش قرار گرفتند  که  بود  
معرفـی افـراد مناسـب    عناوین تألیف و پژوهش، بندي    بعد از اولویت  نکته مهم،   . ندنهاده شد 

 .کـرد  طلـب مـی  براي هر عنوان و هر سرفصل بود که این خود نیز تحقیـق مخـتص خـود را           
تـر   هـایی عمیـق   یـه متخصـصان مربـوط در ال    را     تمامی عنـاوین موجـود و تکمیلـی        سرانجام،

  .کردندبندي   ارزیابی و اولویت،کارشناسی
نیـز  را  اطالعـات کلیـۀ کتابهـاي التـین معرفـی شـده              .کارشناسی کتابهاي التین  . 2

به طوري که بعضی از آنها حذف و عنـاوین جدیـدتري         کردند،  محققان جستجو و ارزیابی     
. ز گردیـد ایـدي آغـ  نیز براي مواردي که کمبـود وجـود داشـت جـستجوي جد       یافت شد و  

 شـامل عنـوان کتـاب، نویـسنده،     تـی ارائـه شـد کـه    فرممحصول این بازبینیها و جستجوها در  
 ناشر، تعـداد صـفحات، وضـعیت تـصاویر، تـصویر       یا معرفی کتاب،چکیده، فهرست کتاب 

 متون و ۀاین بخش از پژوهش به دلیل نیاز به ترجم. بود نظر کارشناسی پژوهشگر    نیزجلد و   
بندي وقت زیـادي را بـه خـود       ی، انتخاب و اولویت   اسحتواي کتاب جهت کارشن   تأمل در م  

  . اختصاص داد و نیز شامل حجم زیادي از مواد پژوهش گردید
  

  ) فاز دومپایان  (فرمهاتکمیل و اصالح ارزیابی نهایی، کارشناسی،  :مرحله نهم
د کـه نتـایج آن در    بـو  فرمهـا  و اصـالح     یل تکم کارشناسی، این مرحله شامل ارزیابی نهایی،    

هـاي تـدوین شـده بحـث و       دادهدرمـو ر دیی جداگانه به پژوهشگران انتقال یافـت و         نشستها
هاي  نامه پرسشهمچنین . تغییرات الزم با دقت و موشکافی فراوان اجرا شد و بررسی گردید 

دیگري نیز تهیه شد که مخصوص خود پژوهشگران بود و در آن وضعیت پروژه و ادارة آن 
  .شد، مورد بررسی قرار گرفت تر پرداخته می تر که باید به آن سریع  نیازهاي جديو نیز

  
 سرفصل بود که از میان 230، بیش از شداي که در این تحقیق بررسی  ي چهارده رشته فصلهاتعداد کل سر  

به ن از مجموع آماري که از تحقیقات پژوهشگرا.  مشترك بودندشهاها و یا گرای  سرفصل بین رشته57آنها 
ي هر چهارده فصلها عنوان کتاب براي سر540حدود بیش از در  آمد، روشن شد که در حال حاضر   دست

 ارتباط دارند و بقیه فصلها عنوان به طور مستقیم با سر232رشته در بازار موجود است؛ که از میان آنها تنها 
 کتاب براي هر سه فصل وجود دارد    یعنی تقریباً یک؛طور غیر مستقیم قابل استفاده براي سرفصل هستند به
البته در واقعیت براي بسیاري از سرفـصلها هـیچ کتـابی موجـود نیـست و بـراي بعـضی دو یـا سـه             (
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 تـاي آنهـا بـه طـور     232 عنـوان کـه   540بـیش از  (اما نکتۀ مهم این است که از میان آنهـا      ). کتاب
و بقیـه در وضـعیت   ! قبـولی دارنـد   کتاب کیفیـت قابـل    40، تنها   )مستقیم به سرفصل مربوط هستند    

نامطلوب، قابل قبول و مطلوب بودنـد و درصـد   : ها شامل تر اینکه گزینه نامطلوبی هستند؛ نکته مهم   
  .کتابهاي مطلوب بسیار ناچیز بود

ــشگران حــداقل    ــشنهاد پژوه ــق پی ــۀ    900طب ــراي کلی ــاب ب ــا کت ــوان ی ــصل230 عن    سرف
 عنـوان بـه طـور مـشترك     170که از ایـن میـان     ) فصل کتاب براي هر سر    4تقریباً  (مورد نیاز است    

 1740جهت رفع نیاز مـذکور، پژوهـشگران در مجمـوع    . ها نیز قابل استفاده است براي دیگر رشته 
 عنوان براي سرفصلهاي  450عنوان براي سرفصلهاي موجود و      1290: اند؛ یعنی   عنوان معرفی کرده  

 نفـر محقـق، مؤلـف و متـرجم     370ن بیش از و همچنی) شامل ترجمه، تألیف و پژوهش(مورد نیاز  
هـایی    عنوان نیز براي تجدیـد چـاپ در رشـته   39براي تألیف، ترجمه و پژوهش عناوین مذکور و    

هــا را بــراي  توانــد حجـم داده  هــاي عـددي تنهــا مـی   گفتنـی اســت داده . کـه چنــین نیـازي داشــتند  
 عنـاوین بـه وسـیله محققـان پـروژه      ریزي معین نماید، اما باید توجه کرد که هرکدام از ایـن             برنامه

توان گفت اکثر آنها نیازهاي حتمی و واقعـی    میأتجداگانه تحقیق و ارزیابی شده است و به جر       
  .دهند ها را تشکیل می رشته

  
  گیري نتیجه

هـاي آمـوزش در    شـیوه انـد و     ی آموزشـ  هاي  ه  شیوترین ابزارهاي     منابع درسی یکی از حیاتی    
عـواملی چـون توسـعۀ    . زنگري و تغییر و تحول قرار گرفتـه اسـت   طول زمان همواره مورد با    

 ارتباطات و انقـالب الکترونیکـی، تغییـر سـاختارهاي       فناوريعصر دانش، توسعۀ روزافزون     
استخدامی و جهانی شـدن مفـاهیم نیازهـاي جدیـد و متفـاوتی را در حـوزة آمـوزش پدیـد                    

 و شوندوزش عالی هر کشور بررسی  باید بازتاب این نیازها در آم،به طور قطع .آورده است 
  .دنیاب  نیز در پی آن یا موازي با آن تغییر  و منابع درسیهاي تدریس و ارزشیابی شیوه

ریــزي از بــدو تأســیس  عملکــرد شــوراي عــالی برنامــه بررســی ســاختار و«پــژوهش 
ریزي آموزش   گروه مطالعات تطبیقی و نوآوري سازمان پژوهش و برنامه     به وسیله  1»تاکنون

  : دشو  دو نمونه از نتایج آن اشاره میازجمله اقدامات در آموزش عالی است که بهعالی 
 و جامعــه، دانــش(ریــزي از ســه مبنــاي اساســی   در اهــداف شــوراي عــالی برنامــه.1

                                                                                                                                  
: ، شـماره ابـالغ  28/06/1379: تـاریخ ابـالغ  ( 23/01/1379: مصوب چهارصد و شصتمین جلسه    .  1

  : آموزش عالی موجود در سایت شوراي عالی انقالب فرهنگیۀ برگرفته از بخشنام)دش/2190
       Iranculture, Available from: http://Iranculture.org/provs/search.php?cat, (87/10/22) 

http://Iranculture.org/provs/search.php?cat


 ٩٥/  هاي هنر ا و منابع درسي رشتهنيازسنجي سرفصله

 در صورتی که توجه به این عامل باعـث        ، به یادگیرنده تأکید کمتري شده است      )یادگیرنده
  .گردد ده و در نتیجه موفقیت بیشتر میایجاد انگیزه بیشتر در یادگیرن

تـرین مراحـل هـر نـوع       از مهـم ، نظارت و ارزیابی بر اساس مبـانی نظـري موجـود         .2
 بازخورد چنـدانی از  ، اماارزیابی تفویض شده  این وظیفه به دفتر نظارت و .ریزي است  برنامه

 بـه  ،ریات استگرچه کنترل کیفیت و بازنگري از ضرو  . این واحد به شورا ارائه نشده است      
  .امکانات با مشکل مواجه شده است علت کمبود بودجه و

نمونـه اول از نتـایج فـوق، بـه یادگیرنـده توجـه        به کوشد با توجه  میپژوهش حاضر   
 بـا  از طریـق مـشورت   چه بـسا   ؛ نیازهاي او را مستقیماً از خود او دریافت کند         بیشتري کرده، 

ادامـه   دیگـر پـژوهش را   اي شـیوه یه کرد و بـه   تههاي دیگرشد عنوان  چند استاد خبره هم می    
 در یادگیرنـده  کـه شخـصیت خـالق    داشـت اصـل مهـم توجـه    زمینه باید به این در این    .داد

گـذار جریانـات آینـده      گیـرد و ایـن پایـه         شکل مـی   شدوران کودکی و تربیت عمومی هنر     
انـشجویان  ي آموزش عالی این است کـه د سیستمهایکی از انتقادات عمدة کنونی بر   «. است

سازد و این امر نمایانگر نوعی کـاهش   را آنچنان که باید براي ورود به دنیاي کار آماده نمی  
تواند ناشی از کیفیت ضـعیف درونـدادهاي آمـوزش           کیفیت در آموزش عالی است که می      

هاي درسی نامناسب باشد  طور کلی برنامه  ه   و ب  ،یندهاي یادگیري ا از جمله محتوا و فر     ،عالی
 بایـد بـه   ،رو  از ایـن   .ي الزم را در آنان تقویت نمایـد       مهارتها  و شها، دان شهاتوان نگر  که نمی 

 تـا هاي درسی در آموزش عالی پرداخـت    دهی برنامه   جهت اي به اصالح و بازنگري و       گونه
» ي ایجاد شده از جمله تحـوالت دنیـاي کـار باشـد          دگرگونیهاهم پاسخگوي    هم منسجم و  

اخیر با نیازسـنجی مـستقیم از      پژوهش   ،استاي این اصل مهم    در ر  ).141 ، ص 1384عارفی،  (
ي فصلها سردر میان گذاشتني درسی موجود و نیز     فصلهااستادان و دانشجویان در مورد سر     

 و رانـد از نظـر مخاطبـان و کـاربران آن گذ   را هاي هنـر    برنامۀ درسی رشته،نمورد نیاز با آنا   
در زمینۀ نیازها، و چـه در زمینـۀ مـشکالت    هاي مفیدي را جهت نظارت و ارزیابی، چه          داده

  .برنامه درسی در اختیار گذاشت
 طی جلساتی در شـوراي ، هنر هاي  رشته دروس يفصلهاسر  بازنگري راستايدر  البته  

 جهـت  ،بازنگرى ضرورت  که در نتیجهه استاخذ شد نیز  فرهنگی تصمیماتی    انقالب عالی
 براسـاس  هنـر  هـاى  رشته دروس سرفصل و   هنر هاى رشته عالى آموزش نظام ىکاستیها یافتن

  ):33، ص 1384 عارفی، :ك.ر (گردیدارائه  ذیل اصول
  ،تخصصى دروس تقویت راستاى در عمومى دروس تدوین .1
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  ،بعدى مقاطع در آن جدى گیرىیپ و کارشناسى مقطع در تحقیق جایگاه احیاى. 2
  ،ویژه اولویت عنوان به تخصصى زبان ارائه بر تأکید ضرورت. 3
  ،روز و اى حرفه نیازهاى براساس دروس بازبینى .4
   ودروس فکرى مبانى تقویت به توجه .5
  .پیشنهادى برنامه در دروس اهداف  ارائه.6

بـا   ه،صـورت گرفتـ  ی هاي هنر اقدامات در راستاي بازنگري رشته   با وجود این، گرچه     
گـو اینکـه    ، الزم اسـت ي کـه بـازنگري مجـدد   هـد د  نشان میشواهدتوجه به گذشت زمان    

  .داد محصول پروژة اخیر نیز چنین نیازي را نشان می
 تعـداد   کـه نشان داد تحقیق ابتداي گفت توان میمراحل پژوهش    در نهایت، با مرور   

 کـه از مقطـع   ، عنـوان 41 تعـداد  ،جـستجو این  در ؛هاي هنر بیش از تصور معمول است  رشته
 و شهاهـا، گرایـ   ن امـر وسـعت رشـته   ایـ .  آمدبه دست ،گرفت کاردانی تا دکتري را در برمی   

هاي لیسانس  رشته ي تهران ودانشگاههاپژوهش بر . داد گستردگی کار را نشان می سرانجام،  
هـاي هنـريِ     ي رشـته  هارفـصل سوضـعیت   لیسانس و دکتري متمرکز شـد، امـا بررسـی            و فوق 

 مـوانعی   منجر بهامر نشان داد که آموزش با مشکالت فراوانی توأم است و همین        دانشگاهها
 قدیمی دیگر کارکرد خـود را  يهارفصلس. هاي هنر شده است   در تهیه کتابهاي درسی رشته    

 وجـود  ناي بـراي تهیـه کتـاب بـراي آنـا       و انگیزه، ضرورت بودند و در نتیجه     از دست داده  
 در این راسـتا برخـی   .این امر در مرحلۀ دومِ پروژه فاز اول بررسی و تأیید شده بود             . نداشت

 این امـر  ، اماتر بسنده کرده بودند هاي قدیم به همان ساختار قدیمی و در نتیجه جزوهاستادان  
 ، دیگـر نیـز  یاسـتادان . براي تهیۀ کتاب درسی شده بـود  آنان  انگیزگی    موجب دلسردي و بی   
ي مناسـب  کتابهـا یی از شهابا دلسوزي بخ شناسایی و را ي جدید   فصلهانیاز دانشجویان به سر   

 و در اختیـار دانـشجویان قـرار    ندکرد میاي تألیفی تهیه  کرده یا جزوه  میو به روز را ترجمه      
هاي جدیـد بـا محتویـات سرفـصل قـدیمی مطـابقتی        اما از آنجا که کتابها و جزوه      . دادند  می

استادان در واقع نسخۀ جدیدي از آن سرفصل یا حتی سرفصل دیگري این ندارد و نیز بیشتر     
 بـه   این امـر ؛زه و دلیل کافی براي تهیه کتاب کم شده بود کردند، باز هم انگی     را تدریس می  

) هارفـصل سدر حقیقت بیشتر ( هاي هنر  رشتهرفصلهايس که برخی از     ارداشاره د این حقیقت   
  نیست و کاستیهاي بسیاريي معتبر جهان به روزدانشگاههاهاي معادل در      در مقایسه با رشته   

 نیـاز در مرحلـۀ دوم اسـتخراج شـده بـود و      ي موردفصلها تحت عنوان سر   کاستیهااین   .دارد
هـایی بـراي      ي هنـر برنامـه    دانـشگاهها البته بـسیاري از     .  قرار گرفت  نامه  پرسش سؤاالتجزء  
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را ریـزي بـراي فـاز دوم       درسی داشتند که مطلع شدن از آنها امـر برنامـه           يفصلهاسراصالح  
اسـی ارشـد و دکتـري    دانشگاه تربیت مدرس بـراي دورة کارشن   براي مثال،   . کرد  تر می  سهل

یی تخصصی در نظر گرفت و در اندیشۀ تحویـل آن بـه وزارت علـوم           شهاپژوهش هنر گرای  
بـسیار    و صـرف وقـت و انـرژي     دقت دیگري نیز داشت که با       سؤاالت نامه  پرسشالبته  . بود

 يتهیه شده بود و پس از تدوین آن و رعایت نکات الزم هم در فرم و هم در محتوا، اعـضا      
 رنـد یی خالقانه موانع را از سر راه برداشهای آمادة ورود به میدان شدند تا با رو   گروه پژوهش 

بـا  : بـصیرت «:  بودخالق بودن در هر مرحله مستلزم این ویژگیها . و به نتیجۀ مورد نظر برسند     
: رویـی و اشـتیاق وارد میـدان شـدن؛ خودشناسـی          با گشاده : مندي ه عالق ؛درك و فهم دیدن   

، ص 1384بیکـر،  ( »ي دیگـر واکنشهاي شخصی خود و تمایزشان از     واکنشهاتوانایی درك   
278(.  

هـاي   و بـا توجـه بـه خواسـته    هـا   با نیازسنجی از مدرسان، شاغالن و دانشجویان رشته      
دهندگان معلوم شد که با رعایت نکات اصولی و مهمـی کـه مخـتص چـاپ کتابهـاي          پاسخ

 مورد نیاز طریق چاپ کتابهاي درسی از    يفصلهاسر سطح کیفی    يامکان ارتقا هنري است،   
از کـه  (ۀ محققـان  دقیـق و کارشناسـان  مراجعـه بـه فهرسـت    تـوان بـا    مـی  و حتـی     وجود دارد 

ي بخش هنـر  فعالیتها افراد زبده و مناسب در جهت گسترده کردن  به) هاي پژوهش بود    یافته
بـه   1 جلـد  چهـارده حلـه در    نتـایج ایـن مر    گـزارش و همچنـین      . دست یافت  »سمت«سازمان  

ي مربوط بـه هـر رشـته و    فعالیتهاشامل گزارش کامل  ارائه شد که هر کدام  » سمت«زمان  سا
  . آمده بودبه دستهاي   دادهاز نیز هشت پیوست

 اولفـاز   مـواد پـروژة   کـه  بـود  پژوهش، دغدغۀ پژوهـشگران بیـشتر ایـن     در فاز دوم  
 و در حد ؟ تبدیل خواهند شد»سمت«چگونه به محصول قابل مصرفی براي نیازهاي سازمان  

منـابع معرفـی   هاي فاز اول با تحلیل و کارشناسی، و تحقیق دوبـاره در     امکان تالش شد داده   
نتـایج ایـن بررسـی و    گـزارش و   . بنـدي شـوند      اولویت ، تبدیل به موادي کاربردي شده     شده

ارائه گردید و هر کدام از جلـدها شـامل نمونـه          » سمت«به سازمان    جلد   2دوازدهدر   ارزیابی
اطالعـات  ؛  فـرم پـر شـده   ؛ تعـداد ده ) و یادآوريدیدنجهت ( اول مربوط به فاز  مهنا  پرسش

                                                                                                                                  
موجـود اسـت   » سـمت «هایی در گروه پژوهشی هنر سازمان        این چهارده جلد به صورت کتابچه     .  1

 .شود برداري می ها و موارد دیگر بهره  از آنها به صورت مرجعی در زمینه اطالعات رشتهکه
 کهموجود است » سمت«هایی در گروه پژوهشی هنر سازمان  این دوازده جلد به صورت کتابچه    .  2

بندي شده جهت تألیف و ترجمه منابع و نیز مرجع     اي مشخص و مرحله      به صورت برنامه   اهاز آن 
  .شود مؤلفان و مترجمان و پژوهشگران استفاده می
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 پــژوهشمحــصول ایـن   ،در واقـع .  بــودده و سـه ، یــککتابهـاي التــین ارائـه شــده در فـرم    
 رشته و گرایش هنر است کـه اجرایـی شـدن مرحلـه بـه        12اندازي از آینده درسی در        چشم

هـاي هنـر کـشور پدیـد      وضعیت آمـوزش رشـته  مرحله آن، تغییر و حرکت قابل توجهی در   
  .آوردخواهد 

بدیهی است پرداختن صرف به کتاب درسی به طور مجزا از برنامه درسی و نیازهاي  
ان تعلـیم و تربیـت کـه تخـصص     نظر صاحباز  1زایس. آن کاري بیهوده و یک بعدي است

نامه و کتاب درسی  که برمعتقد استریزي درسی است، براي تبیین این معنا   برنامهاش اصلی
 ؛جـان اسـت   روح و بـی  تا زمانی که به صورت یک سند و مدرك تربیتی است، عنصري بی   

شـود و   واقع به آن جان دمیـده مـی  در شود،  همین که براي اجرا به دست معلم سپرده می   اما  
 تـا حـدود بـسیاري تـابع خـصوصیات و      همبخشی معلم به برنامه است که   این کیفیت حیات  

 این برنامه زنده یا عملیاتی شده توسط معلم است که       همنحصر به فرد اوست و      ي م ویژگیها
و اینکه معلم کیـست و   )27ـ26ص   ،1387 مهرمحمدي،( زند نتیجه و عاقبت کار را رقم می      

ي آمـوزش عـالی قـرار    سیاسـتها  در حـوزة  ،چگونه در این نقش و جایگاه قرار گرفته اسـت  
  .گیرد می

 ایـن  دهـد  را نشان می نقش واقعی    در واقع  واست  مهم  آنچه در مورد آموزش عالی      
آگـاه  است که آموزش عالی باید مانند موجود زنده همواره از محیط و عناصر داخلی خود         

 ۀو با شناسایی تحوالت محیطـی و وضـعیت خـویش، تغییـرات الزم را در جهـت ادامـ       شود  
  : پاسخ دهدچنینن به پرسشهایی از اینیز د و کنحیات به صورت پویا در خود ایجاد 

 هاي فعلی و آینده باشند و توانند پاسخگوي شرایط و دغدغه     آیا عناصر موجود می   ـ  
  اي در راستاي حل مسائل و رشد جامعه ایفا نمایند؟ نقش سازنده

 دمـسائلی بایـ    وویژگیهـا  با چـه  ،دانشجویان در نظام آموزش عالی براي چه دنیایی    ـ  
  پرورش یابند؟ 

 ا وـاي نیازهــف را در راست   ـهاي مختل   هـی رشت ــاي درس ــه  هــرنامتوان ب   چگونه می ـ  
توجه به نیازهـاي   ضمن پاسخگویی و  وباشدو مناسب  تحوالت قرار داد به نحوي که جامع  

میـراث   بـه ارزشـها و     و)  سـالمتی   و همچـون محـیط زیـست     (فردي به مـشکالت اجتمـاعی       
  فرهنگی بپردازد؟

هـا و قـوانین در مـورد     د و آیا تعرفـه شو حمایت  درسی از تهیه منابع  تا چه حد باید     ـ  
                                                                                                                                  
1.  Zais 
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  ها به طور یکسان باید صورت گیرد؟ همۀ رشته
تر شـود   هاي هنر، چگونه باید غنی     ویژه در رشته   هب فرهنگ استفاده از منابع درسی،    ـ  

  و چگونه باید جاي خود را پیدا کنند؟
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